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En aquesta 33a edició es podia optar per fer un recorregut llarg, de 22 quilòmetres, o un de curt de 14 

El primer caminant a arribar va completar el recorregut llarg en 1 hora i 38 minuts

La pluja redueix a 900 els 
participants a la marxa del Montseny

Sant Celoni

laia Framis

Els inoportuns aiguats 
intermitents però intensos 
que van caure al Montseny 
diumenge al matí van mar-
car la 33a edició de la Mar-
xa pel Montseny que cada 
any organitzen el Centre 
excursionista i el Grup de 
Marxaires de Sant Celoni. 

La trobada, que altres anys 
havia aplegat més de 1.200 
persones, va comptar amb 
la participació de 900 cami-
nants que van començar a 
caminar a 2/4 de 8 del matí 
ja sota la pluja. 

Els participants podien 
escollir entre dos recorre-
guts, ambdós de caràcter 
no competitiu. El més llarg 
era la Marxa, un itinerari de 

22 quilòmetres des de Sant 
Celoni i passant per Campins 
i Gualba. El primer de creuar 
la línia d’arribada va trigar 1 
hora i 38 minuts. 

Com en anys anteriors, 
també hi havia la Marxeta, 
una alternativa pensada per 
a tots aquells que preferien 
una caminada més curta. 
Feia uns 14 quilòmetres i el 
participant més ràpid la va 

completar en poc més d’una 
hora. 

En arribar de nou al pave-
lló municipal, els caminants 
estaven ben xops. Per això 
van devorar agraïts l’esmor-
zar que els havia preparat 
l’organització i també que 
poguessin dutxar-se amb 
aigua calenta a les instal-
lacions del camp de futbol 
municipal. 

Sant Esteve viu el 
primer correfoc a la 
festa major d’hivern
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La demostració de tallada de troncs de dissabte va ser un dels actes d’aquesta festa major d’hivern 

Els Xics obren el 
concurs per triar 
el logotip dels 
seus 20 anys
Granollers

Els Xics de Granollers han 
convocat un concurs de dis-
senys per escollir el logotip 
del 20è aniversari de l’en-
titat, que es commemorarà 
l’any que ve. Serà la imatge 
que representi la colla cas-
tellera i les propostes, que 
es poden elaborar amb qual-
sevol estil o tècnica, s’han 
de presentar abans del 26 
de novembre a La Troca. El 
veredicte del jurat, format 
per membres de l’entitat 
i dissenyadors gràfics, es 
coneixerà el 13 de desembre.  
El premi és de 300 euros i les 
bases del concurs es poden 
consultar al lloc web d’Els 
Xics a l’adreça www.xics.cat. 

La Troca comença 
un taller de ball 
de gitanes i un de 
danses de Macedònia
Granollers

Aquest mes de novembre La 
Troca engega dos tallers de 
danses. D’una banda l’Esbart 
Dansaire organitza la novena  
edició del ball de gitanes de 
carnestoltes, amb l’objectiu 
de fer-ne una exhibició a la 
Porxada el dissabte de car-
nestoltes. El taller es farà 
cada dimarts de 2/4 de 10 
a 2/4 de 12 de la nit. L’altre 
taller, del grup Passaltpas, 
és de danses de Macedònia. 
L’entitat farà una trobada 
amb el mestre Sasko Anastov 
aquest proper cap de setma-
na. Una altra proposta de La 
Troca per a aquest mes és 
l’exposició fotogràfica sobre 
el bé i el mal a les festes 
populars. 

Sant Esteve de P.

l.F.

Sant Esteve de Palautordera 
va fer un pas enrere el cap de 
setmana de la castanyada i 
va viure en temps medievals.  
Per tercer any consecutiu, 
l’edat mitjana era l’eix de 
la festa major de tardor del 
municipi. Entre altres acti-
vitats relacionades, desenes 
de parades artesanals s’han 
instal·lat al carrer Major 
del poble durant tot el cap 
de setmana. Dissabte hi va 
haver una demostració de 
tallada de troncs i diumenge 
la tradicional guerra de bom-
bardes. Pel que fa als actes 
més tradicionals, un dels més 

concorreguts i esperats era 
el retorn dels Majorets Men, 
que un any més van presen-
tar una desfilada hilarant. La 
vintena de participants, tots 
homes del poble entre els 
30 i els 50, va aparèixer poc 
abans de les 7 al centre del 
poble vestits amb faldilles 
de brillants, top i perruques 
negres com autèntiques 
ballarines de dansa del ven-
tre. 

Ja a la nit, es va celebrar 
el primer correfoc que es 
fa al municipi, i el grup de 
joves santestevencs Raska va 
inaugurar l’escenari de festa 
major. Tot seguit, l’humor 
i el ritme de La banda del 
Coche Rojo va fer ballar de 

valent el públic assistent. 
Diumenge, la pluja intermi-
tent però intensa va obligar a 

suspendre la passejada amb 
cavalls i ponis. Tot i així,  el 
bon temps al migdia va per-

metre celebrar la cercavila 
gegantera i la resta d’actes de 
la festa major. 


